
ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

1 434400001 นำง สุกัญญำ ศิลธรรม เลขประจ ำตัวสอบ    434400001

2 434400002 นำงสำว วัลลภำ เพิงผำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434400025

3 434400003 นำงสำว ชุติมำ ค ำนนท์ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

4 434400004 นำงสำว ญำณิศำ สินนอก ห้องสอบท่ี 1  

5 434400005 นำงสำว สุพัตรำ มูลทรัพย์ อำคำร  1 ช้ัน 2  ห้อง ป.4/5

6 434400006 นำงสำว ดลนภำ ร่ืนกลำง

7 434400007 นำงสำว สิโรธร พรหมวิริยกุล

8 434400008 นำย ฟ้ำลิขิต สีหำมำตย์

9 434400009 นำงสำว ปิยธิดำ สิงห์สีโว

10 434400010 นำย สรวัชร พรหมรักษำ

11 434400011 นำงสำว สุปรียำ บุบผำมะตะนัง

12 434400012 นำย ณัฐวุฒิ แก้วบุดดำ

13 434400013 นำงสำว จิรัฐติกำล กำรสร้ำง

14 434400014 นำย สุชำติ เสนภูงำ

15 434400015 นำงสำว ยุพิน ไชยศำสตร์

16 434400016 นำงสำว จินดำรัตน์ โพธ์ิศรีอุ่น

17 434400017 นำย มนตรี บุญช้อน

18 434400018 นำงสำว พิชญำปภำ บุตรพรม

19 434400019 นำงสำว กัลยำ สำธุชำติ

20 434400020 นำงสำว สุนิสำ โสภำรักษ์

21 434400021 นำย จิระพงศ์ สำยรัตน์

22 434400022 นำงสำว นุชนำฎ ทองบ่อ

23 434400023 นำงสำว มยุรี บับพำน

24 434400024 นำงสำว พัทยำ ปุริไธสง

25 434400025 นำง ธัญญภัสร์ จันทร์คูเมือง

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกภำษำไทย
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26 434400026 นำงสำว กุลธิดำ ดวงจันทอง เลขประจ ำตัวสอบ    434400026

27 434400027 นำงสำว บุษยพรรณ สุระคำย ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434400050

28 434400028 นำงสำว นิศำชล ลำแสดง สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

29 434400029 นำง รุ่งนภำ มลคลชู ห้องสอบท่ี 2  

30 434400030 นำย อนุชำ ทวิลำ อำคำร  1 ช้ัน 2  ห้อง คณิตศำสตร์

31 434400031 นำง สุวรรณี มุกดำ

32 434400032 นำย ต่อศักด์ิ ดรมุ่ง

33 434400033 นำงสำว รสรินทร์ สนิทลุน

34 434400034 นำงสำว วำสนำ อ่อนประชำ

35 434400035 นำงสำว กำรัณยภำส ดีจิตร

36 434400036 นำงสำว อ ำภำ จันทะมูล

37 434400037 นำงสำว อรภักด์ิ ปักกังวะยัง

38 434400038 นำงสำว จงจิตร ศรีสำรคำม

39 434400039 นำงสำว ปำริชำติ ก่ิงแก้ว

40 434400040 นำงสำว ปณิชำ ประวิสุทธ์ิ

41 434400041 นำงสำว วรวีย์ อำจพงษำ

42 434400042 นำง อรยำ ทักษิณ

43 434400043 นำงสำว อภิวรรณ บูชำธิวงษ์

44 434400044 นำงสำว สุดำรัตน์ ฮำมสุโพธ์ิ

45 434400045 นำย ธำนินท์ ศรีลครไทย

46 434400046 นำงสำว ภำนิดำ สอนมะณี

47 434400047 นำงสำว ชนัญธิดำ เท่ียงรำช

48 434400048 นำงสำว ภัชรำ กุมวำปี

49 434400049 นำย จิรศักด์ิ รัตน์สังข์

50 434400050 นำงสำว บุษบำ ปัดถำรัตน์
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51 434400051 นำย เอกพงษ์ เศรษศรี เลขประจ ำตัวสอบ    434400051

52 434400052 นำงสำว เครือวัลย์ อุทัยอัน ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434400075

53 434400053 นำงสำว อำลิตำ นงนวล สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

54 434400054 นำงสำว ก่ิงฟ้ำ ปะโมทำติ ห้องสอบท่ี 3  

55 434400055 นำงสำว ธนนันท์ ปะตังถำโต อำคำร  1 ช้ัน 2  ห้อง ป.4/2

56 434400056 นำงสำว รัตนำ หนูตอ

57 434400057 นำย ภิญโญ คงกุดขม้ิน

58 434400058 นำงสำว ศศิธร บุญโชติ

59 434400059 นำงสำว จินัฐตำ ไชยปัญหำ

60 434400060 นำย มงคล นีรขันธ์

61 434400061 นำงสำว เบญจวรรณ สัตะโส

62 434400062 นำงสำว ณปภัช ตีเมืองซ้ำย

63 434400063 นำงสำว จุฑำรัตน์ อำจวิชัย

64 434400064 นำงสำว อัจฉริยำ ศรีกุ

65 434400065 นำงสำว สุธำวัลย์ สุทธิประภำ

66 434400066 นำงสำว ศิริกัญญำ วินทะไชย

67 434400067 นำงสำว จงลักษณ์ ไชยสัตย์

68 434400068 นำง อ ำนวย หงษ์อุดร

69 434400069 นำงสำว ปิยะฉัตร ทองสำ

70 434400070 นำงสำว น้ ำฝน ทอนทอง

71 434400071 นำงสำว นันทิตำ เสริมศรี

72 434400072 นำงสำว รสสุคนธ์ ค ำแดงไสย์

73 434400073 นำงสำว มณีรัตน์ ขำนหัวโทน

74 434400074 นำงสำว จุรีพร บุญแสน

75 434400075 นำงสำว รัชนีกรณ์ คนยงค์
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76 434400076 นำย นฤเดช ขันแสง เลขประจ ำตัวสอบ    434400076

77 434400077 นำงสำว วิภำรัตน์ ฉัตรเฉลิม ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434400100

78 434400078 นำงสำว บุษกร สระแก้ว สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

79 434400079 นำงสำว อรพรรณ ณ น่ำน ห้องสอบท่ี 4 

80 434400080 นำงสำว นวพร วงศ์ชนะ อำคำร  1 ช้ัน 2  ห้อง ป.4/1

81 434400081 นำย วันรบ สอนไตรแก้ว

82 434400082 นำงสำว วิมลรัตน์ ขนันแข็ง

83 434400083 นำงสำว ช่อเพชร สิทธิพล

84 434400084 นำงสำว นันตภรณ์ แสงเกตุ

85 434400085 นำง อรสุมำ ยำงสำ

86 434400086 นำงสำว วรัญญำ จันทะไพร

87 434400087 นำย สุเวทย์ รังมำตย์

88 434400088 นำงสำว มัณทมำ อุ่นสมบูรณ์

89 434400089 นำงสำว ชัชนิดำ สรรสุพรรณ์

90 434400090 นำย เจตน์สฤษฎ์ิ หลำบสีดำ

91 434400091 นำย วัชระ ลำมัชฉิมำ

92 434400092 นำงสำว อรสุดำ อุทัยมำ

93 434400093 นำงสำว วรินทร โชติศรี

94 434400094 นำงสำว ปนัดดำ มำลำหอม

95 434400095 นำงสำว พิมพ์วัฒนำ รักบุญ

96 434400096 นำงสำว กมลรัตน์ สุขขี

97 434400097 นำงสำว อำรีย์ พรมวรรณ์

98 434400098 นำงสำว ณัฐกำนต์ วิเศษศรี

99 434400099 นำงสำว จุฑำทิพย์ พลเย่ียม

100 434400100 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง สุกัญญำ ไขไพวัน
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กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกภำษำไทย

101 434400101 นำงสำว ศรัณยำ ภูครองนำค เลขประจ ำตัวสอบ    434400101

102 434400102 นำย วิชัย เทียบจันทร์ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434400125

103 434400103 นำงสำว เนรมิตร วงศรีเทพ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

104 434400104 นำย ศักด์ิดำ บุตรคำน ห้องสอบท่ี 5 

105 434400105 นำง รำตรี ทิพนำ อำคำร  1 ช้ัน 3  ห้อง ป.4/4

106 434400106 นำง เนตรนรินทร์ อินทพันธ์

107 434400107 นำงสำว นิสำกร จันทรมุข

108 434400108 นำง สุปรำณี อันทรินทร์

109 434400109 นำย เชฎฐ์ สอสูงเนิน

110 434400110 นำงสำว จิณณรัตน์ กุลำใส

111 434400111 นำงสำว ทิพยรัตน์ สุขหล้ำ

112 434400112 นำงสำว กัลยำ ซอมรัมย์

113 434400113 นำงสำว เลิศฤชำ สุดใจ

114 434400114 นำงสำว ปทิตญำ สืบพันธ์โพธ์ิ

115 434400115 นำงสำว ปวิตรำ ทิพย์เนตร

116 434400116 นำงสำว นิภำพร มัตรัตน์

117 434400117 นำงสำว ศิริลักษณ์ หลักดี

118 434400118 นำงสำว ชินวลำ โยธำจันทร์

119 434400119 นำงสำว สุวนันท์ สหะชัย

120 434400120 นำงสำว ปุณณภำ เชียงสวนจิก

121 434400121 นำงสำว ลัดดำวัลย์ สิงอ่อน

122 434400122 นำย นุปกรณ์ วรรณชำ

123 434400123 นำงสำว วิภำภรณ์ ทองภูธรณ์

124 434400124 นำย โชติภณ บุญปทุมจันทร์

125 434400125 นำย ณัฐปพนธ์ ปทุมรัตมำลีวงศ์
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126 434400126 นำงสำว อังศุมำลี ลำกครุฑ เลขประจ ำตัวสอบ    434400126

127 434400127 นำงสำว วีรภำ ช่วยเพชร ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434400150

128 434400128 นำงสำว รัชนี วิลัยพิศ สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

129 434400129 นำงสำว จินดำเพชร นำมนำค ห้องสอบท่ี 6 

130 434400130 นำงสำว ภัทรธิดำ เยำวเรศ อำคำร  1 ช้ัน 3  ห้อง ป.4/3

131 434400131 นำงสำว สุพรรษำ ปัญญำบุตร

132 434400132 นำงสำว จุฑำมำศ แสนตะรัตน์

133 434400133 นำงสำว ชมำภรณ์ โสวพันธ์

134 434400134 นำงสำว อนุสรำ แคนเภำ

135 434400135 นำงสำว จิรภิญญำ ประสพค ำ

136 434400136 นำง เพ็ง พัสดร

137 434400137 นำงสำว อนงค์นำถ มะอำจเลิศ

138 434400138 นำงสำว เจนจิรำ สำรจันทร์

139 434400139 นำงสำว เฉลิมศรี เจริญทัศน์

140 434400140 นำงสำว จุฑำมำศ ถำโคตร

141 434400141 นำย พิชัย เสนำมนตรี

142 434400142 นำงสำว สุพรรณี ศรีพลี

143 434400143 นำงสำว คนึงนิตย์ ชำติหนองทอน

144 434400144 นำย พิทักษ์ วัดวงษำ

145 434400145 นำงสำว วำสนำ วงศ์สน่ัน

146 434400146 นำงสำว ปำริชำติ บรรเทำ

147 434400147 นำงสำว จันทร์เพ็ญ หล่องบุตรศรี

148 434400148 นำงสำว นิภำรัตน์ ถิตย์ถนอม

149 434400149 นำงสำว ผกำมำศ เยำวเรศ

150 434400150 นำงสำว ปวีณำ แสนประกอบ



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกภำษำไทย

151 434400151 นำย ศุภชัย บุญยำน เลขประจ ำตัวสอบ    434400151

152 434400152 นำงสำว ธัญญำรัตน์ ภูบุตตะ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434400175

153 434400153 นำงสำว พรพิมล แก้วก้อย สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

154 434400154 นำย จักรกฤต ปัตติลำพัง ห้องสอบท่ี 7 

155 434400155 นำงสำว ฉัตรวรรณ นวนรักษำ อำคำร  1 ช้ัน 3  ห้อง ป.4/6

156 434400156 นำงสำว ศิริยำภรณ์ ศรีทอง

157 434400157 นำงสำว พิมพ์ปภัสสรำ ศรีแก่นจันทร์

158 434400158 นำงสำว อัมพวรรณ ชัยภักดี

159 434400159 นำงสำว นุชธิดำ พันธุมำศ

160 434400160 นำง พีระญำณ์ พร้อมสมุด

161 434400161 นำง กัญวัฒน์ กำสังข์

162 434400162 นำงสำว พชกร พวงมำลัย

163 434400163 นำง สุรัชดำ นำรินนท์

164 434400164 นำงสำว ธำริณี สิทธิโคตร

165 434400165 นำงสำว อ ำไพ กล่ินสระน้อย

166 434400166 นำย วรินทร์ แก้วสุรีย์

167 434400167 นำง ขนิษฐำ ประศรีหำคลัง

168 434400168 นำงสำว รัศมี ไชยสุข

169 434400169 นำงสำว ยุภำ จ ำปำ

170 434400170 นำงสำว ศิรำรัตน์ สุมะหำ

171 434400171 นำงสำว กำญจนำ ค ำสะไมล์

172 434400172 นำงสำว สุภำพร ประสันแพงศรี

173 434400173 นำงสำว กมลชนก ภูดอนนำง

174 434400174 นำงสำว ดวงเดือน ค ำบุญเกิด

175 434400175 นำงสำว พิณนภำ ศรีธรรำษฎร์



ท่ี รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล สนำมสอบ

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2561

(ตำมแนบท้ำยประกำศ กศจ.มหำสำรคำม  ประกำศ ณ วันท่ี  31 กรกฎำคม  2561

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกภำษำไทย

176 434400176 นำงสำว นรำทิพย์ จันทเขตต์ เลขประจ ำตัวสอบ    434400176

177 434400177 นำงสำว เวรุกำ ค ำจันดำ ถึงเลขประจ ำตัวสอบ 434400185

178 434400178 นำงสำว นิภำพร บุญตะรำช สนำมสอบ โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม

179 434400179 นำงสำว พัชรินทร์ สุนทวงษ์ ห้องสอบท่ี 8

180 434400180 นำงสำว สุพรรษำ โคตรชมภู อำคำร  1 ช้ัน 3  ห้อง ป.4/8

181 434400181 นำงสำว รัชนีกร โคตรจันทร์

182 434400182 นำย สำยชล จำรีย์

183 434400183 นำงสำว อรวรรณ จันทร์แก้ว

184 434400184 นำงสำว สุภำภรณ์ เสชนะ

185 434400185 นำงสำว พิชำมญช์ุ เนียมบุญ


